
OVERDENKING 

 

Hoe kun je terwijl er niet ver hier vandaan een oorlog woedt die ons allemaal raakt en die elke 

dag mensen de dood injaagt het feest van de opstanding vieren? 

 

Ik vond het dit jaar lastiger dan alle andere jaren. Twee mensen hebben mij op weg geholpen. 

Ze leven beiden niet meer, net als Jezus zijn ze allang gestorven. En toch hebben ze nog 

steeds iets te zeggen aan anderen. De een is een kunstenaar, de ander een theoloog. Beiden 

leefden ze in de 20e eeuw. 

 

Ik begin met de kunstenaar. Zijn naam is Frederick Franck. Hij is in 1909 geboren in een 

gemengd joods gezin en wordt katholiek opgevoed. Via een studie medicijnen komt hij in 

contact met Albert Schweitzer en hij werkt drie jaar lang met hem. Hij is diep onder de indruk 

van zijn geloof en zijn mensenliefde. Christus wordt voor hem het beeld van de Menselijke, 

die hem zijn leven lang bezig blijft houden. In 1939 vlucht hij naar de Verenigde Staten en 

wordt kunstenaar. Kunst is datgene dat ondanks alles hoop geeft zijn woorden die hij op de 

muur van zijn atelier heeft geschilderd. 

 

 
 

Dit beeld heeft hij gemaakt van een zwarte plaat, de kleur van de nacht, waarin ruimte is 

uitgespaard voor het Licht. Zien we Iemand? Of juist Niemand? Wat we zien is lucht en licht, 

het zijn contouren van een recht staande mens die zich uitstrekt met de armen omhoog. Is hij 

bezig langzaam voorover te vallen of heeft hij zich juist net opgericht? Is dit een aanwezige of 

een afwezige?  

 

Voor mij is dit een beeld waarin kruis, lijden en pijn en opstanding volledig samengaan. En 

ook een beeld dat op de eea manier een verbinding aangaat met de beelden die we kort 

geleden van liggende gestalten in de straten van Boetsja. Een schreeuw van protest en een 

gebaar van ontferming en zegen ineen.Vallen en opstaan in een beweging samengekomen.   

 

De tweede die mij hielp is de theoloog Dietrich Bonhoeffer. Ik ging op zoek naar wat hij 

eveneens in een tijd van oorlog, op het moment dat hij zelf gevangen zat en moest vrezen 

voor zijn leven, te zeggen had over Pasen. Ik heb een dagboek met voor elke dag een tekst 

van Bonhoeffer. De tekst over Pasen is ondergebracht op 9 april.  



 

Zie de mens zo begint het. Dat zijn de woorden die klonken bij de kruisiging van Jezus. En 

ook deze woorden gaan een verbinding aan met dit beeld van de vallende en zich oprichtende 

mens. Bonhoeffer vervolgt: Zie de mens, zie de opgestane. 

 

 
 

Gods liefde is het  enige dat de kracht heeft om de vallende mens te doen opstaan. Die liefde 

gaat dwars door de dood heen, zoals het licht in het beeld door de zwarte plaat heen is 

gebroken, en ruimte heeft geschapen voor een andere werkelijkheid dan die van dood en haat 

en verderf. Ik moest denken aan het begin van het Johannesevangelie: En het licht schijnt in 

de duisternis, de duisternis heeft het licht niet in haar macht gekregen.  

 

Een werkelijkheid die niet stuk te krijgen is door de Poetins in deze wereld omdat ze er 

uiteindelijk geen vat op hebben. Bonhoeffer in zijn cel leefde vanuit die andere werkelijkheid. 

Het maakte dat hij, zoals hij het schrijft in deze beschouwing, zich niet krampachtig aan het 

leven vastklampte, maar het ook niet lichtzinnig wegwierp. Het hielp hem om als hij 

struikelde niet te vallen maar zich weer op te richten, het hield hem -ongelooflijk- in 

evenwicht. Dat deed hij zelf niet, dat was een goddelijk vertrouwen in hem, dat hij de volle 

ruimte gaf, zoals in dit beeld er in het zwart van de plaat er ruimte is gekomen voor het licht. 

De laatste woorden van zijn Paasmeditatie zijn: De nacht is nog niet voorbij maar het daagt 

al. 

 

 
 

In mijn dagboek staat onder zijn tekst de volgende vermelding bij deze dag: Maar op 9 april 

1945 werd Dietrich Bonhoeffer in de vroege ochtend terecht gesteld. 

 

We gaan naar het evangelieverhaal. Dat vertelt ons hoe Maria in de vroege morgen naar het 

graf van Jezus gaat om de confrontatie aan te gaan met de verschrikkelijke werkelijkheid van 

zijn terechtstelling en dood. Maria weet heel goed dat een lichaam als het dood is in 

ontbinding overgaat en dat geen mens dat kan tegenhouden. Ze weet heel goed dat het 

mogelijk is om dat wat kostbaar is te vernietigen. Maar ze heeft ook weet van iets dat haar 

met dit kostbare blijft verbinden, en daarom gaat ze. Die verbinding geeft haar kracht in al 

haar radeloosheid. Ze is bezig te vallen maar richt zich tegelijkertijd op uit liefde voor de 

gestorvene. 

 



 
Bij dat graf gebeurt er dan iets heel wonderlijks. Het wordt ons verteld als een ontmoeting met 

een afwezige. Maria wordt bij haar naam wordt geroepen, waardoor ze zich plotseling 

omdraait, letterlijk en figuurlijk, en er een ander perspectief doorbreekt. Afwezigheid 

verandert in Aanwezigheid.  

 

Een wonderlijke en bevrijdende besef door dat niet de werkelijkheid van de dood maar die 

van de liefde de grootste kracht is, en dat die liefde een en al Aanwezigheid is en haar nodig 

heeft om aanwezig te kunnen blijven. En Maria richt zich op om dit nieuwe weten te delen 

met anderen. 

 

 
 

Het betekent niet dat wij niet meer intens lijden aan dood, verlies en vergeefsheid, dat wij 

geen wanhoop meer zouden mogen voelen over deze verschrikkelijke oorlog en over lijden en 

verdriet dat onszelf treft. Integendeel. Als we daar niet door geraakt worden, als het geen 

protest in ons wekt, leven we niet echt. Maar het betekent wel dat ons lijden en onze wanhoop 

niet de laatste werkelijkheid vormen en dat ze niet op zichzelf staan, maar opgenomen zijn in 

die andere en laatste werkelijkheid, de werkelijkheid van Gods liefde,  de werkelijkheid 

waarin vallen en opstaan samenkomen. 

 

 
 

   

 

 


